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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejak berdirinya pasar modal, perdagangan surat-surat berharga di 

Indonesia maju pesat, hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah surat-surat 

berharga yang ditransaksikan dan semakin tingginya volume perdagangan surat-

surat berharga di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal memiliki beberapa 

tujuan yang ingin dicapai seperti menggerakan dana masyarakat di luar sistem 

perbankan, memperluas kepemilikan surat-surat berharga, dan memperdalam 

sektor keuangan. Pasar modal sebagai media penarikan dana dari masyarakat 

merupakan alternatif yang penting bagi perusahaan yang ingin go public untuk 

mencari dana segar. Seiring perbaikan kondisi perekonomian Indonesia, dana 

masyarakat yang telah dihimpun melalui aktivitas pasar modal telah terbilang 

besar. Hal ini mengindikasikan adanya minat menanamkan modal oleh investor 

yang cukup tinggi. 

 Investor memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan jual beli 

surat-surat berharga di bursa saham. Dalam berinvestasi di pasar modal investor 

tentunya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu 

dengan mengharapkan tingkat pengembalian (return) dalam bentuk pendapatan 

deviden (devidend yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham 

terhadap harga perolehannya (capital gain), dengan harapan bahwa investasi 

tersebut akan terjamin walaupun risiko untuk menemui kegagalan akan selalu ada 

dalam setiap investasi. Untuk itu informasi mengenai ekspektasi tingkat 

pengembalian modal dan risiko dari setiap alternatif yang ada sangat dibutuhkan, 

agar analisa yang tepat dapat dilakukan demi mencegah timbulnya kerugian para 

investor.  

 Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam 



bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, 

public authorities, maupun perusahaan swasta. 

 Menurut Undang-Undang no 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: 

“Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan 

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.” 

 Kegiatan di pasar modal memfasilitasi kegiatan investasi dari investor ke 

perusahaan. Untuk itu agar terbentuk saling percaya maka dibutuhkan suatu alat 

komunikasi. Alat komunikasi yang mampu menjembatani informasi antara 

keduanya adalah laporan keuangan. 

 Kebanyakan investor berpandangan akan “membeli” sebuah perusahaan 

dengan pertimbangan laba perusahaan di masa mendatang (future earnings) yang 

ada di dalam laba tahun berjalan yang dilaporkan oleh perusahaan.  

Menurut Beattie et al (1994) dalam Prihat Assih dan Gudono (2000), 

laporan keuangan merupakan unsur yang penting dalam menilai kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Melalui laporan keuangan kita bisa mendapatkan 

informasi yang penting bagi pengambilan keputusan. Perhatian investor sering 

terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan 

untuk menghasilkan informasi laba tersebut, mendorong manajer untuk 

melakukan manajemen atas laba (earnings management). Bartov (1993) dalam 

Prihat Assih dan Gudono (2000) menyatakan bahwa salah satu hipotesis yang 

dapat diajukan untuk menjelaskan manajemen laba adalah earnings-smoothing 

hypothesis atau income-smoothing hypothesis yang menaksir bahwa laba 

dimanipulasi untuk mengurangi fluktuasi sekitar tingkat yang dipertimbangkan 

normal bagi perusahaan.. Hal ini dipicu oleh adanya konflik kepentingan antara 

investor, manajemen, masyarakat, dan profesi akuntan sendiri atau yang lebih kita 

kenal dengan teori keagenan (agency theory). 

 Teori keagenan (agency theory) menurut Hanna Meilani Salno dan Zaki 

Baridwan (2000) adalah bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik 

kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul 

karena semua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 



kemakmuran yang dikehendakinya. Merujuk agency theory, laporan keuangan 

dipersiapkan oleh manajemen sebagai pertanggungjawaban mereka kepada 

principal. Karena manajemen terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha 

perusahaan maka manajemen memiliki asimetri informasi terhadap pihak 

eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Dalam kondisi demikian, 

manajer dapat menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi 

pelaporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya. Manajemen 

akan memilih metode akuntansi tertentu jika terdapat insentif dan motivasi untuk 

melakukannya. Cara yang paling sering digunakan adalah dengan merekayasa 

laba (earnings management), karena laba seringkali menjadi fokus perhatian para 

pihak eksternal yang berkepentingan. 

 Manajemen laba (earnings management) diartikan sebagai suatu proses 

yang dilakukan dengan sengaja, dalam batasan general accepted accounting 

principles, untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang 

dilaporkan. Perataan laba termasuk dalam pengertian manajemen laba tersebut. 

Perataan laba dapat dipandang sebagai cara pengurangan dalam variabilitas laba 

selama sejumlah periode tertentu atau dalam satu periode, yang mengarah pada 

tingkat yang diharapkan atas laba yang dilaporkan. Beidlement (1973) percaya 

bahwa manajemen melakukan perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba 

yang stabil dan mengurangi covariance atas return dengan pasar. Borneo et al 

(1976) menyatakan bahwa manajer melakukan perataan laba untuk mengurangi 

fluktuasi dalam laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor 

untuk memprediksi aliran kas di masa yang akan datang, karena fluktuasi atas 

laba dan tidak dapat diprediksinya laba yang akan datang merupakan sebab 

penentu risiko pasar atas saham. 

 Praktik perataan laba merupakan fenomena umum dan dilakukan di 

banyak negara, namun demikian jika praktik perataan laba ini dilakukan dengan 

sengaja dan dibuat-buat dapat menyebabkan pengungkapan informasi mengenai 

laba yang tidak memadai atau menyesatkan, sehingga akan mengakibatkan 

terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan kepentingan perusahaan khususnya pihak eksternal. 



Investor mungkin tidak memperoleh informasi akurat yang memadai mengenai 

laba untuk mengevaluasi hasil dan risiko dari portofolio mereka. 

Adanya praktik perataan laba yang dilakukan oleh manajemen pada 

perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham adalah sebagai usaha 

manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang diperoleh perusahaan agar 

memberikan persepsi kepada para investor tentang kestabilan laba yang diperoleh 

perusahaan, selanjutnya dengan laba yang stabil akan memberikan persepsi 

kepada investor bahwa tingkat risiko dari portofolio rendah, sehingga diharapkan 

harga saham yang ditawarkan akan naik. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul yaitu: “Pengaruh Income Smoothing terhadap Risiko Pasar 

(Market Risk)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan dan dirumuskan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

Apakah income smoothing berpengaruh terhadap risiko pasar (market 

risk). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

pengaruh  income smoothing terhadap risiko pasar perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya praktik income smoothing pada perusahaan 

manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Mengetahui risiko pasar (market risk).  

3. Mengetahui bahwa praktik income smoothing yang dilakukan oleh 

manajemen  berpengaruh terhadap risiko pasar (market risk).  

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk beberapa hal di bawah ini: 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

melalui kaji banding antara teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan 

maupun dari buku-buku literatur mengenai pengaruh income smoothing 

terhadap risiko pasar. 

2. Bagi investor yang beniat menginvestasikan dananya di Bursa Efek 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menganalisis laporan keuangan emiten yang dipublikasikan. 

3. Bagi emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk tentang pentingnya 

kejelasan dan kelengkapan informasi keuangan dalam publikasi laporan 

keuangan bagi investor. 

4. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca 

dan dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi dan titik tolak bagi 

penelitian lebih lanjut dan lebih luas dan mendalam. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sejak berdirinya pasar modal, perdagangan surat-surat berharga di 

Indonesia maju sangat pesat, hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah surat-

surat berharga tersebut yang ditransaksikan dan semakin tingginya volume 

perdagangan surat-surat berharga di Bursa Efek Indonesia. Menurut Undang-

Undang no 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bursa Efek adalah pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan 

tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 

Kegiatan di pasar modal memfasilitasi kegiatan investasi dari investor ke 

perusahaan. Untuk itu agar terbentuk saling percaya maka dibutuhkan suatu alat 



komunikasi. Alat komunikasi yang mampu menjembatani informasi antara 

keduanya adalah laporan keuangan. 

Tujuan pelaporan adalah menyediakan informasi melalui laporan 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, diantaranya adalah keputusan menjual investasi 

bagi investor. Oleh karena itu informasi yang disampaikan dalam pelaporan 

keuangan harus memiliki kebermanfaatan keputusan. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya peran laporan keuangan. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan 

keuangan seharusnya alternatif pengukuran akuntansi dievaluasi dalam kaitan 

kemampuannya untuk memprediksi peristiwa yang menjadi kepentingan pembuat 

keputusan (Beaver et al, 1968). Selain itu pentingnya informasi laba secara tegas 

telah disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 

1, bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, juga membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representatif, serta untuk menaksir risiko dalam investasi 

atau kredit. Menurut Beattie et al (1994), perhatian investor sering terpusat pada 

informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi laba tersebut. Kecenderungan lebih memperhatikan laba 

inilah,yang disadari oleh manajemen, dan mendorong manajer untuk melakukan 

menejemen atas laba (earnings management) salah satu hipotesis yang dapat 

menjelaskan menejemen laba adalah income smoothing hypothesis. 

Beattie et al (1994) menyatakan bahwa Income smoothing hypothesis 

merupakan campur tangan manajemen terhadap laba, melalui perilaku yang 

menyimpang dengan cara memanipulasi laba untuk mengurangi fluktuasi sekitar 

tingkat yang dipertimbangkan normal bagi perusahaan. 

Menurut Beidleman (1973) perataan laba adalah sebagai berikut: 

“ meratakan earnings yang dilaporkan sebagai pengurangan secara sengaja 

fluktuasi disekitar earnings tertentu yang dianggap normal bagi sebuah 

perusahaan”. 

Sedangkan Moses (1987) menyatakan bahwa “perataan laba mengandung arti 

suatu hubungan penyebab antara fluktuasi laba dengan risiko pasar”. 



Perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar dapat mengurangi risiko pasar 

atas saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga pasar 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena aliran laba yang stabil mengurangi siklus 

alami laba yang dilaporkan sehingga mengakibatkan berkurangnya covariance 

return yang diharapkan (expected return) dengan return pasar sehingga 

mengurangi risiko pasar yang dilaporkan. 

Ada beberapa motiv seorang investor ingin menginvestasikan dananya di 

pasar modal. Salah satunya adalah karena ingin mendapatkan return yang 

memadai. Namun perlu diingat bahwa return yang ingin diperoleh selalu 

dibarengi dengan risiko. Risiko dalam berinvestasi adalah jika hasil yang 

sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

Risiko dapat dibedakan menjadi risiko sistematis dan tidak sistematis. 

Risiko sistematis atau sisebut juga risiko pasar (market risk) merupakan risiko 

yang mempengaruhi sebagian besar kekayaan (assets) dalam portofolio. Menurut 

Suad Husnan dalam Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas 

(2004:161-162), memberikan pengertian sebagai berikut: 

“risiko sistematis merupakan risiko yang selalu ada dan tidak bisa 
dihilangkan dengan diversifikasi (menambah jumlah jenis saham 
yang membentuk portofolio). Disebut risiko pasar kerena fluktuasi 
keuntungan disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi 
semua perusahaan yang beroperasi, faktor-faktor tersebut antara lain 
kondisi perekonomian dan kebijakan pajak”. 

 
Risiko sistematis terdiri dari : 

a. Risiko Daya Beli (purchasing power risk), yaitu risiko penurunan daya beli 

(nilai riil) investasi karena adanya inflasi. 

b. Risiko Tingkat Bunga (interest rate risk), yaitu kemungkinan hasil dari suatu 

investasi menjadi lebih baik (buruk) karena adanya perubahan tingkat bunga, 

seperti kenaikan bunga deposito yang menurunkan nilai wajar Obligasi. 

c. Risiko Politik (political risk), yaitu risiko yang timbul karena ada fluktuasi 

hasil (return) yang dipengaruhi oleh stabilitas Negara. 



d. Risiko Nilai Tukar (currency/exchange risk), yaitu risiko yang berkaitan 

dengan perubahan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. 

Risiko tidak sistematis (unsystematic risk) yaitu risiko yang 

mempengaruhi kinerja suatu kekayaan (assets) tertentu/khusus dalam portofolio. 

Secara umum risiko ini terdiri dari : 

a. Risiko Kredit/Perusahaan (Company/Credit Risk), terdiri dari : 

1. Risiko Bisnis (Bussines Risk), yaitu risiko yang melekat dalam suatu 

bidang usaha tertentu, seperti dalam usaha perbankan salah satu risiko 

bisnisnya adalah tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada 

nasabah. 

2. Risiko Keuangan (Financial Risk), yaitu risiko karena penggunaan 

hutang dalam menjalankan suatu usaha. 

b. Risiko Industri/Sektor (Sector/Industry Risk), yaitu risiko karena melakukan 

investasi pada suatu industri tertentu, seperti pada sektor perbankan salah satu 

risikonya adalah ketatnya peraturan dalam operasionalnya. 

Ketidakmampuan diprediksinya laba yang akan datang karena 

berfluktuasinya laba di masa lalu mempunyai hubungan dengan risiko pasar yaitu 

beta. Beta sebagai pengukur risiko sistematik merupakan pengukur volatilitas 

antara return suatu saham dengan return pasar. Semakin besar return suatu saham 

berfluktuasi terhadap return pasar, semakin besar risiko sistematisnya. 

Penelitian ini akan mencoba menguji apakah income smoothing 

mempunyai pengaruh terhadap risiko pasar (market risk).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 
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Hipotesis : 
Ho = income smoothing tidak berpengaruh terhadap 

risiko pasar (market risk) 

Ha = income smoothing berpengaruh terhadap risiko 

pasar (market risk) 
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1.5.1  Review Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tia Oktarini Ananda mahasiswi 

Universitas Widyatama Bandung pada tahun 2006 dengan objek penelitian pada 

perusahaan yang terdaftar di BEJ sebagai kelompok LQ 45, dengan judul skripsi, 

yaitu “Analisis Perbandingan Risk dan Return Saham pada Perusahaan yang 

melakukan dan tidak melakukan praktik Perataan Laba (Income Smoothing) di 

Bursa Efek Jakarta  “. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

return saham dan risiko saham yang signifikan antara perusahaan yang melakukan 

praktik perataan laba dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan 

laba di BEJ. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, diantaranya lebih memfokuskan pengaruh dari perataan 

laba (income smoothing) kepada risiko pasar (market risk). Sehingga dapat 

diketahui apakah perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

meminimalisir risiko atau malah dapat memperbesar risiko, melihat pengertian 

risiko sebagai ketidakpastian yang bertalian dengan kemungkinan terjadinya 

kerugian. 

  

1.5.2 Hipotesis  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik hipotesis sebagai 

berikut: 

“Income smoothing berpengaruh terhadap risiko pasar (market risk)“ 

 

1.6 Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini, risiko pasar (market risk) yang di bahas adalah risiko 

pasar atas saham/sekuritas dalam suatu investasi, dimana risiko tersebut tidak 

dapat dihilangkan dengan diversifikasi. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berusaha 



mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan 

serta menganalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas 

objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan 

membaca, menelaah dan meneliti jurnal-jurnal, majalah, buku, dan literatur 

lainnya yang berhubungan erat dengan topik perataan laba (income 

smoothing) sehingga diperolehh informasi sebagai dasar teori dan acuan untuk 

mengolah data yang digunakan. 

2.   Pengumpulan Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market 

Directory tahun 2004-2007, yaitu berupa informasi perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI dan laporan keuangan perusahaan tersebut selama 4 tahun 

yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menelaah data sekunder yang 

berhubungan. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), sedangkan waktu penelitian berlangsung mulai bulan 

Agustus 2008  sampai dengan selesai. 
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